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Konsorcjum Stali S.A. utrzymuje dynamikę wzrostu sprzedaży 

Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. w I półroczu 2015 r. wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku 2014 r. o 9,8%. Po 

pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku grupa wypracowała przychody na poziomie 583 608 tys. zł podczas gdy w tym samym okresie poprzedniego 

roku 531 433 tys. zł. Jeszcze wyraźniej wzrost aktywności grupy w obszarze sprzedaży widać po porównaniu osiągniętych wolumenów sprzedaży. Sprzedaż 

po I półroczu 2015 r. w ujęciu ilościowym wyniosła 276,1 tys. ton stali, natomiast w I półroczu 2014 r. 233,4 tys. ton, co oznacza przyrost o 18,3%. 

Wypracowane zyski po dwóch kwartałach 2015 r. są zbliżone do tych z porównawczego okresu bardzo dobrego roku 2014. Zysk netto osiągnięty przez grupę 

kapitałową w I połowie 2015 roku wyniósł 7 092 tys. zł i był tylko o 165 tys. zł niższy od zysku z I połowy 2014 r. Na poziomie EBIT zysk grupy wyniósł  

10 108 tys. zł, a EBITDA 13 686 tys. zł, podczas gdy w pierwszym półroczu 2014 r. grupa pokazała zyski na poziomach: EBIT 11 051 tys. zł i  

EBITDA 14 538 tys. zł.  

 
Wybrane wielkości z jednostkowego i skonsolidowanego skróconego półrocznego sprawozdania finansowego Konsorcjum Stali za 1 pół. 2015 r. (01.01-30.06.2015 r.): 
 
 

 

dane jednostkowe Konsorcjum Stali S.A. dane skonsolidowane - GK Konsorcjum Stali 

 

za okres: 

01.01-30.06.2015 

[tys. zł] 

za okres: 

01.01-30.06.2014 

[tys. zł] 

zmiana  
[tys. zł] 

zmiana  
[%] 

za okres: 

01.01-30.06.2015 

[tys. zł] 

za okres: 

01.01-30.06.2014 

[tys. zł] 

zmiana  
[tys. zł] 

zmiana  
[%] 

Przychody ze sprzedaży 580 242 527 148 53 094 10,1% 583 608 531 433 52 175 9,8% 

Zysk z działalności operacyjnej 9 813 10 913 -1 100 -10,1% 10 108 11 051 -943 -8,5% 

EBITDA 13 154 14 179 -1 025 -7,2% 13 686 14 538 -852 -5,9% 

Zysk netto 6 749 6 996 -247 -3,5% 7 092 7 257 -165 -2,3% 

 

 
Informacje o firmie  

Konsorcjum Stali jest liderem w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Sieć produkcyjno-handlowa grupy składa się z 6 

zakładów produkcyjnych oraz 13 oddziałów handlowych. Produkcja zbrojeń budowlanych prowadzona jest w zakładach zbrojarskich zlokalizowanych w Poznaniu, Warszawie-Ursusie i Wrocławiu. W Krakowie 

funkcjonuje nowoczesne Centrum Serwisowe Blach, w którym spółka przetwarza blachy. Produkcja konstrukcji stalowych prowadzona jest w Warszawie-Rembertowie i Radomiu. 


